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Vzpomínám na slunný letní čas, kdy jsem seděla na břehu 
moře a sledovala krásu přírody. Moje myšlenky se toulaly a na-
rážely na břehy životních proher a vítězství, nejen mých, ale i lidí, které znám.
Z myšlenek mne vytrhl dětský hlásek, který ke mně dolétl: „Jé, to jsou obrovské vlny, 
je jich tolik moc a jsou tu pořád a pořád. A budou tu i zítra? Odkud přišly? A kde se 
bere tolik vody? A proč?…“ Dětský úžas a nekončící proud otázek s dominujícím slův-
kem proč.
Moře – má své vlastnosti a daný neměnný řád. I v životě člověka to tak je.
Zákony přírody i člověka, dané Bohem při stvoření. Bůh Stvořitel, člověk stvoření.
Vlny ve vodě se pohybují nahoru a dolů, hladina je klidná nebo rozbouřená.
I člověk prožívá vzestupy a pády, hladina života je klidná i bouřlivá, ale jistota Boží 
přítomnosti je stálá. Tak jako moře svou slanou vodou věčně omývá břehy, tak i láska 
našeho Stvořitele je věčná, neměnná. Boží odpuštění nabízené člověku tu prostě je. Je 
darováno člověku, tobě i mně.
A podobně i v tomto novém roce budeme chvíli „nahoře a pak zase dole“, ale pama-
tujme si, že s láskou našeho nebeského Otce zvládneme i to nejnižší dole a budeme se 
moci radovat z toho krásného nahoře…
           

H. S. 
 
„Bůh však prokazuje 
svou lásku k nám tím, 
že Kristus za nás zemřel, 
když jsme ještě byli hříšní.“ 
(Ř 5,8) 

LETNÍ VZPOMÍNKALETNÍ VZPOMÍNKA
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Hurá, už je tady ráno, a ne nějaké obyčejné ráno. Dnes je sobota. Nemohl jsem se do-
čkat, až zase po týdnu půjdeme do sborečku. Je to tam bezva. Uvidím svoje kamarády 
a v sobotní školce se dozvím něco nového o Pánu Bohu. Na kázání se taky těším, na 
začátek nám strýček kazatel řekne nějaký hezký příběh. A potom, potom dávám pozor 
po celou dobu kázání. Vždycky se tam dozvím spoustu zajímavých věcí. STOP.
Říkáš si, kdo tohle mohl napsat? Ten snad nikdy nebyl malý a nemusel chodit do sbo-
ru. Takhle to přece neprožívám. 
Prožívám to takhle:
Crrr!!! Cvak.
Ach jo, kolik je hodin? Cože 7:00? A to mám vstávat? To snad ne, jsem tak unavený, 
že se mi nechce ani z postele. No jo, zase sobota. Po týdnu zase sobota. Musíme jít do 
sboru. Je to tam pěkná otrava. Aspoň, že tam budou kamarádi. Školka, ta ještě jde, 
ale to kázání! Je vždycky tak dlouhé. Pěkně mě z toho bolí zadek. Nechápu, co koho 
na tom může bavit, sedět tam celý den, když je venku tak krásně.
Poznáváš se v první, nebo snad v druhé části? Pokud v první, tak je to bezva, a pokud 
ve druhé, tak to zkusíme společně změnit. 
Pán Bůh nám dal sobotu, abychom z ní měli radost, a ne abychom se v sobotu trápili. 
Jestli máš chuť o tom všem přemýšlet, tak můžeme pokračovat v příštím čísle. 
Když budeš mít otázky nebo nápady, napiš mi: ruza@freemejl.cz

RŮŽA 

ČERSTVÉ KAPKY ČERSTVÉ KAPKY 

Z Z KÁPÉ

C R R R  C V A KC R R R  C V A K

16. listopadu roku 2002 proběhlo v Praze druhé kolo 3. ročníku 
biblické soutěže STEZKA PÍSMÁKA. Zúčastnilo se 28 soutěžících 

v 10 týmech a 2 jednotlivci. Všem úspěšným gratulujeme a všechny 
ostatní chceme povzbudit. Jistě se i vy budete chtít příště zúčastnit!





Slovensko

 1. - 2. 2.  Múzička, SAD Kežmarok
 14. - 16. 2.  Vůdcovský kurz I. stupeň (a) (Banská Bystrica)
 1. - 2. 3.  OSD – B. Bystrica, stred
 11. - 13. 4.  Vůdcovský kurz I. stupeň (b) (Donovaly)
 16. - 18. 5.  Vůdcovský speciál SR  (Dunajec)
 31. 5. - 1. 6.  OSD – Prešov, východ
 7.6.  Múzička Bratislava
 14. – 15. 6.  Píseň v službě evangeliu
 30. 6. - 7. 6.  Rádcovský speciál (Slovenský ráj)
 6. 9.  Den modliteb za děti

Čechy

 24. - 26. 1.   Liberecká vločička
 7. - 9. 3.  Vůdcovský kurz I. Stupeň (a)
 13. - 14. 4.  Vůdcovský kurz I. Stupeň (b)
 9. -  11. 5.   Robinzonáda
 20. 7.- 3. 8.  Zlatý střed (Jizerské hory)
 10. 8. - 24. 8.  Severní hvězda (Jizerské hory)
 4. 7. - 13. 7.  Divoký západ (Hadovka)
 3. 8. - 17. 8.  Východní vítr
 13. - 27. 7.  Jižní kříž (Landštejn)
 13. - 14. 9.  Rádcovský speciál
 17. - 19. 10.   Múzička
 29. - 30. 11.   Výroční setkání vedoucích

Morava

  Vůdcovský kurz I. stupeň (a)  1. - 2. 2. 

  Vůdcovský kurz  I. stupeň (b)  15. - 16. 2.  

 Helfštýn  9. - 11. 5. 

  Regata (Těrlická přehrada)  15. 6. 

  Letní tábor oblasti Ostrava (Zlaté Hory)  29. 6. - 13. 7. 

 Lehkoatletická olympiáda (Ostrava)  21. 9. 

  Oblastní Múzička  (Ostrava)  1. 11. 

  Oblastní Rádcovský kurz – termín bude upřesněn

Unijní akce

  Vůdcovský speciál (ČR) 22. - 23. 3.  
Vůdcovský kurz II. stupeň 20. - 29. 6.

 Den klubu Pathfi nder 20. 9. 



SEJITÍ VEDOUCÍCH SEJITÍ VEDOUCÍCH 
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Sbal si svých pět 
švestek a běž! Toto úsloví 

sahuje však jistou pravdu. P
někam jít, či dokonce běžet,
s sebou táhnout moc. Zvlášt
větší vzdálenost. Zároveň je 
s sebou vše potřebné. Přispě
pohodě na cestách, někdy to
chování zdraví, v extrémních
otázka přežití. Sbalit si ty sp
skutečným uměním. Chci se
o pár zkušeností, prověřený
ha puchýři, litry potu, omrz
i probdělými nocemi. 
Pojďte si tedy sba-
lit svých pět šves-
tek a vyrazit na 
pořádný vandr. 
Téma je obsáhlé, 
takže si pro něj 
vyhradíme prostor 
v několika příštích 
číslech.

K4

1. biblická kniha1. biblická kniha
2. otec víry2. otec víry
3. nevěřící učedník3. nevěřící učedník
4. král Izraele v době 4. král Izraele v době 
   smrti Pána Ježíše   smrti Pána Ježíše
5. panovníci Egypta5. panovníci Egypta
6. syn Abrahama6. syn Abrahama
7. nejslavnější vládce 7. nejslavnější vládce 
   Babylónu   Babylónu
8. král Izraele8. král Izraele
9. ráj9. ráj
10. prababička 10. prababička 
  Davida  Davida

…TEN, KTERÝ …TEN, KTERÝ 
HLEDÁ HLEDÁ 

CESTU…CESTU…

Piš jen první písmena svých 

odpovědí!

MÚZIČKAOSTRAVA
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Nejsi-li paďour, zbabělec nebo lenoch, pak jsi ve správné společnosti 
lidiček, kteří nezůstanou stát před kdejakým vrcholem či bouřící peřejí. 

Ten, kdo umí přijmout výzvu krásné a drsné přírody, jistě neuteče ani 
před nástrahami života. 

Tak takhle nějak začíná naše výzva pro všechny, kteří nemohou zůstat dole v údo-
lí, ale neodbytně touží podívat se za obzor. Nevím, co to v člověku je, že stále tou-
ží poznávat nové, objevovat, posouvat metu k vyšším cílům. Vím však, že mnoho 
lidí, kterých si nesmírně vážím, charakterizuje právě tento popis. Člověku celým 

tělem pulzuje touha osvobodit se od neživého, stojatého, neobjevného a nein-
spirativního právě směrem k majestátnému a nedostupnému. Vydat se takovým 

směrem vyžaduje odvahu, dostatek sil, dobré plánování a v neposlední řadě dob-
rého přítele. Není snadné vyrazit, protože často to znamená odejít od pohodlí 

většiny, která možná ani nerozumí tvému vnitřnímu motoru. Ne, ani já neumím 
výstižně popsat to, co žene člověka k vrcholům (a nemyslím teď ani snad na kop-

ce skutečné), vím však, že je to rys shodný s naším Stvořitelem. Určitě i takto jsme 
stvořeni k jeho obrazu. Bůh je pro nás vzorem bytosti, která touží po opravdovém 
tvůrčím životě. Životě bez opisování a nudy. Bůh je tím životem, o kterém mluvím 

(píšu). Je samozřejmě možné, že budu bloudit, že se vydám k jinému vrcholu 
(nebudu-li dostatečně pozorný). Přesto je to víc, než žít v pohodlí údolí, z kterého 
se nikdy nehnu. Být Pathfinderem – tedy tím, kdo hledá cestu k vrcholům života, 

znamená nechat zářit odraz Božího obrazu na svém těle.
HODNĚ ODVAHY 

DAWY
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